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O voluntariado, como atitude e como comportamento social, é muito antigo e, desde sempre, tem 

uma dimensão universal. Também, em Portugal, não é um fenómeno novo; tem profundas raízes 

históricas e culturais. Novos serão a necessidade de redefinir o conceito e os esforços de 

organização, já que, durante muitos anos, o voluntariado exercia-se de forma fragmentada e 

atomizada, com uma clara tendência para a individualização de estratégias de participação. A 

modificação de conceitos é normal, porque estão sujeitos aos contextos das realidades a que se 

referem. O historiador, cientista político e professor na Universidade de Cambridge, Quentin 

Skinner, é um dos defensores de que os contextos condicionam os conceitos. Quaisquer que sejam 

os contextos, considero que algumas noções concetuais são intocáveis no cerne do seu objeto, sob 

pena de os desvirtuar. Em minha opinião é o caso do voluntariado. Mais à frente justificarei este 

meu posicionamento. Em Portugal, a realidade atual, concretamente as transformações sociais, 

levou a uma nova estruturação e a uma institucionalização formalizada. Em suma, no nosso país, 

assistimos a um fenómeno antiquíssimo reestruturado de forma diferente. 

 

Todavia, não é fácil ter uma visão histórica do voluntariado em Portugal.  Há carências de 

elementos documentais, de investigações quantitativas, qualitativas e de estudos comparados. 

Mesmo assim, atrevo-me a uma abordagem muito superficial, socorrendo-me de três marcos da 

nossa história mais recente: 

 

I. ANTES DO 25 DE ABRIL  

Na maioria das organizações, o exercício do Voluntariado foi dirigida, manipulada, 

gerido direta ou indiretamente. Só as associações toleradas pelo poder político 

poderiam levar a cabo a sua missão. Mas há que referir o dinamismo e as 

consequências das muitas associações ou movimentos de resistência ao regime; 
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II. PÓS 25 DE ABRIL 

Visão negativa da ação desenvolvida pelo voluntariado, até então, realizada. O 

voluntariado é identificado com um certo tipo de realizar a ação social que se reduzia 

à dimensão de assistência, excessivamente paternalista. O voluntário era alguém que 

oferecia o seu tempo a uma obra social, de forma residual e sem qualificação 

específica. Esta suspeição contribuiu para reforçar os objetivos de estatização. As 

associações que se apresentaram como alternativa eram fortemente ideologizadas; 

 

 

 

 

 

III. PÓS-PERÍODO REVOLUCIONÁRIO 

Facilmente foram constatadas as dificuldades de um Estado que chama a si a 

exclusividade de todos os serviços, fundamentalmente dos sociais. A complexidade 

dos fenómenos sociais, as constantes e rápidas mutações, a crise e a reestruturação 

do chamado Estado de bem-estar, o desencanto político que reclamava novas formas 

de participação vieram reelaborar e dar lugar a uma nova valorização e conceito de 

voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

Nas últimas quatro décadas temos assistido, sem dúvida a um crescente número de associações. 

É um facto. Mas há que questionar: Quais são as motivações? Qual é o grau de participação ativa? 

Há que referir que todo o sócio de uma organização não lucrativa é um voluntário no sentido 

pleno, mas é obvio que não se pode identificar a figura social do voluntário com a de um mero 

sócio. A dinâmica é de iniciativa ou de resposta a impulsos exteriores? Se é evidente o 

recrudescimento de organizações, por outro lado, tem vindo a notar-se o enfraquecimento de 

determinadas formas de voluntariado, como por exemplo as Comissões de moradores, as 

«Durante muitos anos, o voluntariado exercia-se de forma fragmentada e 
atomizada, com uma clara tendência para a individualização de estratégias de 
participação.» 

«Segundo o legislador o voluntário é o indivíduo que de forma livre, 
desinteressada e responsável se compromete, de acordo com as suas aptidões 
próprias e no seu tempo livre, a realizar ações de voluntariado no âmbito de 
uma organização promotora.» 
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Comissões de trabalhadores e do Movimento sindical, assim como do Movimento Cooperativo... 

As causas são variadas, menciono duas, cujos riscos permanecem e prevalecem: forte 

ideologização e por serem incomodativas pelo grau de intervenção, porque interessa mais ao 

sistema “funcionários que dirigentes”. 

 

 

 

 

Um passo importante para a evolução do voluntariado português foi a aprovação de um quadro 

jurídico o que lançou as bases para o seu enquadramento (Lei n.º71/1998 de 3 de Novembro; 

Decreto-Lei n.º 389/1999, de 30 de Setembro; Decreto-Lei n.º 176/2005, de 25 de Outubro que 

altera o Decreto-Lei anterior). A partir da Lei, particularmente no seu artigo 3.º, retomo a questão 

do conceito. Segundo o legislador o «voluntário é o indivíduo que de forma livre, desinteressada 

e responsável se compromete, de acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a 

realizar ações de voluntariado no âmbito de uma organização promotora» (n.º 1) e previne que a 

«qualidade de voluntário não pode, de qualquer forma, decorrer de relação de trabalho 

subordinado ou autónomo ou de qualquer relação de conteúdo patrimonial com a organização 

promotora, sem prejuízo de regimes especiais constantes da lei.» (n.º 2). Neste conceito são 

referidas condições para se ser voluntário que considero imutáveis, seja qual for o contexto vivido 

pelas pessoas que optem por exercer a sua cidadania, doando o seu tempo. Trata-se de ser uma 

atividade “livre”, “desinteressada” e “responsável”, ou seja, aceite sem qualquer forma de pressão 

interna ou externa, mas realizada com responsabilidade sem falhar nos compromissos assumidos, 

e sem esperar compensações de ordem material, mas desempenhada na gratuidade. A lei deveria 

ter sido explícita quanto às motivações que, apesar das suas variáveis mais personalizadas, todas 

têm que confluir para a fundamental que é a defesa do bem comum. Neste, como noutros aspetos, 

a lei está a necessitar de ser revisitada. Deixo apenas alguns aspetos a ter em conta na revisão que 

se impõe: clarificação do conceito; idade mínima para a prática do voluntariado que não pode 

manter-se nos 18 anos; determinadas condições dadas aos voluntários, como sejam: o seguro 

social; o reconhecimento do voluntariado de proximidade; a identificação de meios fiscalizadores 

para se evitar o crime da substituição do trabalho remunerado pelo voluntariado… 

 

«A prática do voluntariado é uma expressão concreta de um assumido sentido 
de uma cidadania responsável.» 
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A prática do voluntariado é uma expressão concreta de um assumido sentido de uma cidadania 

responsável. Esta resulta da consciência da inter-relação humana com base na solidariedade e no 

desenvolvimento individual. Estes dois fundamentos assentam num processo que requer 

formação inicial e contínua, feita a partir de ações específicas, mas também na capacitação das 

organizações de, ou enquadradoras de voluntários. A formação e ação devem ajudar a: 

 

IV. DESCOBRIR A NOSSA DIVERSIDADE 

Na ação do voluntariado descobre -se na sociedade a existência de vidas humanas 

que necessitam e merecem ser tidas em conta. Uma das primeiras tarefas do 

voluntariado para a reconstrução da nossa sociedade deverá ser a de tomar contacto 

com histórias de vida, quase esquecidas, de sofrimento e luta, de negação da 

dignidade e da esperança. O voluntário é aquele que teima em contrariar a linguagem 

utilitarista e individualista da nossa cultura; 

 

V. REDEFINIR O BEM COMUM 

É o que consideramos o objetivo da nossa convivência, o ideal para que tendemos. 

Porém, não se pode olvidar que este ideal é entendido a partir dos vários contextos 

vivenciais, sejam eles sociais, culturais e/ou económicos; 

 

 

 

 

VI. PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

O contributo do voluntariado, no seu sentido pleno, não se restringe a ações de 

solidariedade primárias, mas luta pela transformação da sociedade, tendo em conta 

o princípio fundamental da subsidiariedade. O compromisso com as alterações 

estruturais positivas é a credibilidade tanto das pessoas voluntárias como das suas 

instituições. 

 

Em Portugal, o contexto atual aponta para alguns desafios como sejam: VII. Conhecer, tanto 

quanto for possível, a realidade; VIII. Proporcionar condições realistas para o exercício do 

«Uma das primeiras tarefas do voluntariado para a reconstrução da nossa 
sociedade deverá ser a de tomar contacto com histórias de vida.» 
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voluntariado; IX. Clarificar o tipo de exigências na admissão para o exercício do voluntariado; x. 

Maior insistência na formação; xi. Incorporação de distintas classes sociais. 

 

O reconhecimento social do voluntariado é um sinal de esperança para o nosso tempo. É 

necessário ser considerado como interlocutor válido das políticas. Como é incontornável assumir 

que a visão sobre o voluntariado estará sempre numa tensão dinâmica e em contínua 

transformação. Por isso, se nalguma coisa temos que ser mestres é na “arte de não poder ter razão”, 

pois esta não pertence a ninguém... é necessário, assim, continuar a pensar e a interpelar o 

voluntariado em Portugal. 

 


